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 .ש ומחליפו דרור בכר"אורי עופר אחראי דואר יו: השתתפו

 

כאשר הדוורית נעדרת המצב . מצב הדואר כיום פיגורים גדולים בחלוקת הדואר –. יצחק ש

 .הופחת לבלתי נסבל והרבה תושבים מתלוננים

 .לחודש₪  9888א בדואר בעלות "הישוב מתגבר את כ



 

 ישיבת ועד מקומי חשמונאים

 

 :אורי עופר ודרור בכר

עקב חלוקת התאים לתושבים בצורה אקראית רק . וע לחברה ופועלים למצוא פתרוןהמצב יד

כאשר היא נעדרת המחליפים לא . העובדת הקבוע יודעת את מיקום התאים לפי שמות

 .מצליחים להתגבר על כמות הדואר היומי

מהדואר מגיע עם  38%מעל . כמות הדואר למשפחה בחשמונאים הוא מעל הממוצע הארצי

 .על המעטפה –רחוב ומספר בית  –תובת ציון כ

תאים אשר יתווסף עוד  438למבנה . לחברת הדואר ביתן דואר חדש אשר מיועד לחשמונאים

הביתן החדש ומשרד הדואר יעברו ליד . התאים הדרושים לישוב 588תאים כדי לספק  138

 .המזכירות

ד מודיעין עילית בהקצאת בגלל עיכובים מצ. ביתן הדואר הישן מיועד להעברה לגני מודיעין

תקוות החברה שהבעיות של מודיעין . עכב ההעברה וההפרדה בין הישובים, שטח בתוך גני

 .י מטה בנימין כקבלן ביצוע"עילית נפתרו והשטח יסודר ע

כל משפחה . חברת הדואר ממליצה שחלוקת התאים בביתן החדש יעשה על בסיס רחובות

חברת הדואר יבצע סקר ומיפוי הבתים כולל בתים אשר . רשומה כבעל מגרש יוקצה תא דואר

 .לפי זה יחולקו התאים. עתידים להבנות

 

 : יתרונות השיטה

 בית\גם לאחר מכירת מגרש החלוקת התאים תישאר קבוע (9

 .דואר בעבודתוהיקל על המחלק  (1

 .מחליף גם יכול לחלק דואר ללא בעיות מיוחדות אשר קיימות היום (5

 .יה יותר קלעובד חדש יה\מצאת מחליף (4

 .השיטה נוסתה במספר ישובים בהצלחה רבה (3

 

 .המעבר יתבצע ביום אחד כאשר התושבים יתבקשו להגיע לקבלת מפתח חדש לתא החדש

 .במשרד הדואר ימויין הדואר בין חשמונאים וגני מודיעין

חברת הדואר יחלק עלונים . חברת הדואר מבקשת את הסכמתו של הועד ושיתוף פעולה למהלך

 .הועד מתבקש לפרסם וליידע את התושבים על המהלך. סברים על המהלךבו ה

 .תאריך יעד יקבע לאחר גמר העבודה בגני מודיעין

 

 .ניתן לשכור תא במקום. יקבלו דואר בתא של בעל הדירה: דיירי משנה

ך השעות "ס. שעות לחלוקה ומיון ועוד שעות פתיחה לדואר רשום 4ע הוא "תקצוב הדואר לש

 .י החברה יישארו כפי שהם היום"ע המשולמות

 .ייבדק אפשרות לתקצב יותר שעות בשלב ביניים עד להפרדה וחלוקת התאים מחדש

 

 .לא התקיימה הצבעה פורמלית אבל בסקר החברי הועד תמכו במהלך

 

  רשם יצחק הרטמן         


